Câmara Municipal de Marília
Estado de São Paulo

34ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 20ª LEGISLATURA, EM 18 DE OUTUBRO DE 2021
(Pauta das Matérias do Expediente)

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO Nº 1749/2021 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente proceder com a manutenção das calçadas
(passeio público) na Rua Eduardo Prado, confluência com a Avenida João Ramalho, no Bairro Jardim Monte
Castelo; haja vista as péssimas condições em que se encontra, causando transtornos aos munícipes que ali
trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1750/2021 - Professora Daniela
Sugerindo à EMDURB que realize a implantação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua José
de Abreu Neto, nº 467, defronte à Escola 'Guga Lelo´s Sport', no Bairro Parque das Esmeraldas II; haja vista o
grande fluxo de veículos que vem da Avenida Cascata e transitam em alta velocidade neste local, colocando
em risco a vida dos moradores e alunos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1751/2021 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que proceda à operação tapa buracos em toda a extensão da Avenida Dr. Adhemar
de Toledo, no Bairro Jardim Cavallari; haja vista a existência de vários buracos no local, situação que vem
causando sérios transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1752/2021 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a poda de árvores e capinação
em toda a extensão da área pública localizada na Rua Conceição Martins Rosa, no Bairro Antônio Carlos
Nascimento da Silva; tendo em vista o tamanho das árvores e o mato alto, favorecendo o surgimento de
insetos e animais peçonhentos, colocando em risco a vida dos moradores do local.

INDICAÇÃO Nº 1753/2021 - Professora Daniela
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que realize a limpeza da 'boca de lobo'
localizada na Rua Pedro Faria de Moraes, próximo ao nº 392, no Bairro Jardim Tropical; tendo em vista o mau
cheiro, causando sérios transtornos aos moradores do local.

INDICAÇÃO Nº 1754/2021 - Professora Daniela
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento em toda a extensão da Rua Luiz Tadaiti Yamashita, no
Bairro Núcleo Habitacional Cecap Polon; haja vista o mau estado de conservação em que se encontra a via
pública, com diversos buracos, situação que causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1755/2021 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize os reparos na camada asfáltica da Avenida Tiradentes, confluência com a
Avenida Feijó; haja vista que tal reparo se faz necessário para evitar acidentes, além disso, contribui para o
aspecto visual urbanístico da área situada no centro de nosso município.

INDICAÇÃO Nº 1756/2021 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a manutenção do asfalto nas Ruas Akira Nagasse e José Amador Leon,
mais precisamente no trecho compreendido no entorno do IOM - Instituto de Olhos de Marília, no Bairro Boa
Vista; haja vista o fluxo intenso de veículos, dentre motos e ambulâncias do nosso município e cidades
vizinhas que trafegam pelo local, desta forma, faz-se necessário tapar os buracos e nivelar o asfalto.

INDICAÇÃO Nº 1757/2021 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que efetue o recapeamento na rampa de acesso localizada na Avenida Eugênio
Coneglian, mais precisamente no trecho que se inicia na altura da entrada pela Rodovia Transbrasiliana, do
KM-323, até a Rotatória da Avenida Luzia dos Santos Alves, no Bairro Jardim Nazareth; haja vista que
recentemente foi feito a manutenção no referido trecho, porém, os buracos abriram novamente, tornando o
asfalto desnivelado, causando transtornos aos motoristas, favorecendo o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1758/2021 - Eduardo Nascimento
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Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Rua Guilherme Mastrofrancisco, no Bairro
Jardim Tropical; haja vista que recentemente foi realizado este serviço, porém, diversos pontos desta via
pública se encontram esburacadas novamente, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1759/2021 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida República, altura do nº 647, no
Bairro Marília; haja vista o tráfego intenso e contínuo de veículos neste local e, na maioria das vezes, em alta
velocidade, colocando em risco a vida dos pedestres.

INDICAÇÃO Nº 1760/2021 - Eduardo Nascimento
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua 9 de Julho, altura do nº 860, no centro
da nossa cidade; haja vista a existência de um buraco profundo neste local, e por se tratar de via com fluxo
intenso e contínuo de veículos, onde muitos motoristas desenvolvem alta velocidade, favorecendo a
ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1761/2021 - Evandro Galete
Sugerindo à CODEMAR que efetue os reparos/manutenção de todas as ruas do Bairro Parque das Vivendas,
principalmente nas Ruas Ismael Gonçalves e Amicle Dalmonte, e também, em todas as vias públicas do
Bairro Marília Y; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico das vias,
situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1762/2021 - Vânia Ramos
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, que através do setor competente efetue a poda
de árvore na Rua Gália, defronte ao nº 245; haja vista que os galhos estão invadindo o quintal da residência,
causando prejuízos e favorecendo a ocorrência de curto circuito, pois está entre os fios da rede elétrica,
pedimos urgência.

INDICAÇÃO Nº 1763/2021 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua José Silva Coqueiro, defronte ao nº 68,
no Bairro Jardim Adolpho Bim; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso
asfáltico, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1764/2021 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Joaquim Barreto,
no Bairro Núcleo Habitacional Costa e Silva; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra
a via pública, com muitos buracos, situação que causa danos aos veículos e risco iminente de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1765/2021 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Fernando Fontana,
no Bairro Jardim Guarujá; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso asfáltico da
via pública, com diversos buracos, situação que causa danos aos veículos.

INDICAÇÃO Nº 1766/2021 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Arthur Calina, no
Bairro Núcleo Habitacional Costa e Silva; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o
piso asfáltico, causando transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1767/2021 - Vânia Ramos
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Rua Antônio Cordeiro,
no Bairro Jardim Continental; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra, com muitos
buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 1768/2021 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Avenida Eliezer Rocha, nº 499, no Bairro
Jardim Santa Antonieta; haja vista neste local haver muitos buracos, causando transtornos aos munícipes da
região.

INDICAÇÃO Nº 1769/2021 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Dr. Paulino Botelho Vieira, nº 472, no
Bairro Jardim Santa Antonieta; haja vista neste local haver muitos buracos, situação que causa transtornos
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aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1770/2021 - Marcos Custódio
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Pio X, nº 342, no Bairro Jardim Vitória;
haja vista a existência de buracos no local, causando transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1771/2021 - Marcos Custódio
Sugerindo à EMDURB estudos para implantar, com urgência, a construção de um ‘redutor de velocidade’, o
que for apropriado para o local, na Rua Hélio Raspante, próximo ao nº 46, no Bairro Altos do Palmital; haja
vista que muitos motoristas têm transitado pela via pública em alta velocidade, oferecendo sérios riscos de
atropelamento.

INDICAÇÃO Nº 1772/2021 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Quarto Centenário, defronte ao nº 87,
no Bairro Jardim IV Centenário; haja vista a existência de buracos no local, situação que vem causando
transtornos aos munícipes da região.

INDICAÇÃO Nº 1773/2021 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Gaspar de Lemos, em toda a sua
extensão, no Bairro Palmital; haja vista a existência de muitos buracos na via pública, situação que vem
causando transtornos aos munícipes que ali residem e trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1774/2021 - Júnior Moraes
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos em toda a extensão da Avenida Alcides Lajes
Magalhães, no Bairro Jardim Acapulco; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o
piso asfáltico da via pública, com muitos buracos, causando sérios transtornos aos motoristas que por ali
trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1775/2021 - Júnior Moraes
Sugerindo à EMDURB que realize a pintura de solo com os dizeres 'Pare' na Rua Professor Glicério Povoas,
em toda a sua extensão, no Bairro Jardim Acapulco; haja vista que a mesma se encontra desgastada devido
à ação do tempo, causando insegurança aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1776/2021 - Júnior Moraes
Sugerindo ao DAEM que efetue os reparos em vazamento existente na rede de água da Rua Domingos
Macera, altura do nº 61, no Bairro Jardim Parati; haja vista o desperdício de água que vem ocorrendo há
vários dias, situação que está causando afundamento no piso asfáltico da via pública.

INDICAÇÃO Nº 1777/2021 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR, providências urgentes, para realizar a manutenção da camada asfáltica na
confluência da Rua Caetano Motta com a Rua José de Alencar, no Bairro Jardim Planalto; haja vista as
péssimas condições em que se encontra o piso asfáltico, colocando em risco a segurança e integridade física
de quem trafega pelo local, atendendo pedido dos moradores.

INDICAÇÃO Nº 1778/2021 - Rogerinho
Sugerindo ao DAEM que realize os reparos em vazamento existente na Rua Capitão Alberto Mendes Júnior,
altura do nº 1083, no Bairro Jardim Vitória; haja vista o desperdício de água há vários dias, causando
transtornos à população que reside na localidade.

INDICAÇÃO Nº 1779/2021 - Rogerinho
Sugerindo à CODEMAR que realize uma operação tapa buracos na Rua Rodrigues, nas proximidades do nº
47, no Bairro Barbosa; haja vista a existência de buracos de grandes proporções, causando sérios transtornos
à população que lá reside e faz uso da via.

INDICAÇÃO Nº 1780/2021 - Rogerinho
Sugerindo à EMDURB que realize estudos para a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na
Rua Alcides Manuel Dias, nas proximidades do nº 150, no Bairro Residencial Montana; haja vista que muitos
motoristas desenvolvem alta velocidade ao trafegarem pela via pública, favorecendo a ocorrência de
atropelamentos e acidentes de trânsito.
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INDICAÇÃO Nº 1781/2021 - Rogerinho
Sugerindo à CODEMAR que realize uma operação tapa buracos na confluência entre a Rua Luiz Manhães
com a Rua Major Eliziário de Camargo Barbosa, no Bairro Hípica Paulista; haja vista a existência de buracos
de grandes proporções, causando sérios transtornos à população que lá reside.

INDICAÇÃO Nº 1782/2021 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua
Aimorés, próximo ao nº 626, no Bairro Senador Salgado Filho; haja vista a velocidade acima do permitido por
lei que muitos motoristas desenvolvem ao trafegarem pela via pública, favorecendo a ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1783/2021 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Dr. Calim Gadia, em confluência com a
Rua Antônio Bonato, no Bairro Jardim Ohara; haja vista o mau estado de conservação em que se encontra a
via pública, situação que causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1784/2021 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Padre José de Anchieta, em confluência
com a Rua Lima e Costa, no Bairro Alto Cafezal; haja vista o mau estado de conservação em que se encontra
a via pública, situação que causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1785/2021 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize o recapeamento da Rua 9 de Julho, mais precisamente no trecho que
compreende entre a Avenida República e a Avenida Vicente Ferreira; haja vista que o piso asfáltico neste
local necessita de manutenção, uma vez que trata-se de importante via no centro de nossa cidade, sendo
considerada de grande fluxo, e levando em conta o péssimo estado de conservação em que se encontra, tem
causado danos aos veículos e riscos de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1786/2021 - Ivan Negão
Sugerindo à EMDURB estudos para a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na Rua Plínio
Queiroz, nº 115, no Bairro Jardim Marambaia; haja vista a velocidade acima do permitido por lei que muitos
motoristas desenvolvem ao trafegarem pela via pública, causando insegurança a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1787/2021 - Evandro Galete
Sugerindo à CODEMAR que efetue a operação tapa buracos na Avenida Tomé de Souza, esquina com a Rua
Domingos Jorge Velho, no Bairro Jardim Continental; uma vez o mau estado de conservação em que se
encontra o piso asfáltico, com buracos, situação que causa transtornos aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1788/2021 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente a realização de limpeza e o recolhimento de
resíduos de diversas naturezas, descartados de forma imprudente, em toda a extensão da Rua Artur Martins
Ribeiro, no Bairro Villa Real, atendendo as diversas reclamações da população que transita pelo local.

INDICAÇÃO Nº 1789/2021 - Ivan Negão
Sugerindo ao Prefeito Municipal de Marília - Sr. Daniel Alonso, através dos órgãos competentes que realizem
a revitalização da praça pública localizada na Rua Alvinlândia, no Bairro Núcleo Habitacional Castelo Branco;
haja vista que a mesma se encontra abandonada, com calçamento danificado, mato alto, falta de iluminação
adequada, aumentando o risco para práticas ilícitas.

INDICAÇÃO Nº 1790/2021 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR providências para realizar a manutenção da camada asfáltica na Rua Honório
Queirós Coutinho, próximo ao nº 131, no Bairro Residencial Vida Nova Maracá II, defronte à parada de
embarque e desembarque de ônibus; tendo em vista que no local existe um buraco que dificulta o acesso aos
ônibus de forma segura, colocando em risco a integridade física de quem se utiliza do transporte coletivo
urbano e risco de acidentes aos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1791/2021 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à EMDURB que realize estudos para a implantação de um 'semáforo' na Avenida Pedro de Toledo,
em confluência com a Rua Almirante Barroso; tendo em vista que os motoristas que transitam por esta rua
têm grandes dificuldades em passar pelo cruzamento, pois o fluxo de veículos na referida avenida é grande,
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motivo este que pode ocasionar diversos acidentes de trânsito, podendo colidir com outros veículos que estão
em alta velocidade.

INDICAÇÃO Nº 1792/2021 - Danilo da Saúde
Sugerindo à CODEMAR que realize a operação tapa buracos na Rua Professora Berta de Camargo Vieira,
próximo ao nº 917, no Bairro Jardim Santa Antonieta; tendo em vista as diversas reclamações por parte da
população que trafega pelo local.

INDICAÇÃO Nº 1793/2021 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que realize as melhorias na iluminação pública
em toda a extensão da Avenida Eugênio Coneglian, no Bairro Distrito Industrial; tendo em vista que o local
possui pouca luminosidade no período noturno, aumentando o risco para práticas ilícitas, atentando contra a
segurança da população que mora na região, atendendo os diversos pedidos destes.

INDICAÇÃO Nº 1794/2021 - Dr. Elio Ajeka
Sugerindo à CODEMAR que realize a manutenção da camada asfáltica na Rua Maria Silvia Almeida Delfino,
confluência com a Rua Dr. Granadino de Baptista, no Bairro Senador Salgado Filho; uma vez que essas vias
se encontram com vários buracos, dificultando a passagem de carros e motos, pois são obrigados a desviar
dos buracos, favorecendo o risco de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1795/2021 - Danilo da Saúde
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente providências para realizar a limpeza e o
recolhimento de resíduos de diversas naturezas, depositados de maneira irregular, às margens da Rua
Antônio Orlando Galati, em toda a sua extensão, no Bairro Professor Antônio da Silva Penteado, atendendo
aos pedidos dos moradores da região.

INDICAÇÃO Nº 1796/2021 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo ao Prefeito Municipal através do setor competente que proceda com a poda de duas árvores
existentes na Rua Nivaldo Severo Barbosa, defronte ao nº 440, no Bairro Jardim Damasco I; haja vista que os
galhos das mesmas se encontram irregulares e baixos, dificultando a visibilidade dos motoristas que trafegam
pela Rua Nadir de Oliveira Marques, ao chegar na confluência da via em que se encontram as árvores.

INDICAÇÃO Nº 1797/2021 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo ao Prefeito Municipal através da Secretaria Municipal de Obras Públicas que realize a construção
de um 'sarjetão' na Rua Guilherme Scheffer Netto, confluência com a Rua Azarias Carvalho Leme, no Bairro
Jardim Esplanada, para o escoamento correto das águas pluviais; haja vista que os buracos existentes no
local vêm aumentando a cada dia devido ao acúmulo de água parada, causando transtornos aos motoristas
que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1798/2021 - Luiz Eduardo Nardi
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que proceda com a capinação e limpeza do
canteiro central da Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, mais precisamente onde abrange o Bairro Altos da
Cidade, visando melhorar o aspecto paisagístico do local.

INDICAÇÃO Nº 1799/2021 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente que efetue a substituição das lâmpadas dos
postes de iluminação pública por outras de 'LED' nos Bairros Jardim Lavínia, Palmital e Professor José
Augusto da Silva Ribeiro; haja vista a baixa luminosidade nos referidos bairros, causando insegurança aos
moradores e a todos que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1800/2021 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que realize a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' e sinalização
adequada na Avenida Dr. Hércules Galletti, defronte ao nº 382 - condomínio 'San Remo', no Bairro Jardim
Califórnia; haja vista o grande fluxo de veículos que transitam nesta região devido à nova Avenida José da
Silva Nogueira Júnior, aumentando o risco de acidentes, pois muitos motoristas desenvolvem alta velocidade.

INDICAÇÃO Nº 1801/2021 - Ivan Negão
Sugerindo à EMDURB que realize estudos para a instalação de um redutor de velocidade do tipo 'lombada' na
Rua Oswaldo Cruz, nº 42, no Bairro Palmital; haja vista a velocidade acima do permitido por lei que muitos
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motoristas desenvolvem ao trafegarem pela via pública, favorecendo a ocorrência de acidentes.

INDICAÇÃO Nº 1802/2021 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que realize estudos para a mudança de mão dupla para sentido único de direção de
trânsito na Rua Olavo Bilac, mais precisamente no trecho que compreende entre a Rua Dr. Gelas e Avenida
Santo Antônio, sentido bairro/centro, no Bairro São Miguel; haja vista que se trata apenas de um quarteirão de
mão dupla, o que muitas vezes confunde os motoristas, causando transtornos aos moradores e a todos que
por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1803/2021 - Marcos Rezende
Sugerindo à EMDURB que realize a revitalização e pintura da sinalização de solo com os dizeres 'PARE' na
Rua Dom Frei Daniel Tomasella, defronte ao nº 161, esquina com a Avenida Sílvio Mendonça, no Bairro
Residencial Vida Nova Maracá II; haja vista o desgaste da mesma devido à ação do tempo, causando
insegurança aos motoristas que por ali trafegam.

INDICAÇÃO Nº 1804/2021 - Marcos Rezende
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar aos setores competentes estudos para realizarem as seguintes
melhorias defronte ao condomínio 'Tanger', localizado na Avenida Dr. Hércules Galletti - Bairro Jardim
Califórnia: urbanização da área com instalação de bancos e plantio de flores e árvores frutíferas e
paisagísticas; instalação de lâmpadas de 'LED' para uma iluminação mais adequada, trazendo mais
segurança à região e permitir que os moradores utilizem o local também no período noturno; instalação de
uma academia ao ar livre, proporcionando uma área destinada à prática de atividades físicas e lazer, além de
tornar o ambiente bonito, valorizando o bairro, e ainda, a instalação de um playground, com brinquedos e uma
caixa de areia para as crianças devido ao grande número de moradores naquela região.

INDICAÇÃO Nº 1805/2021 - Marcos Rezende
Sugerindo à CODEMAR que realize a pavimentação do último quarteirão da Rua Virgínio da Silva - Bairro
Parque Cecap Aeroporto, que possui aproximadamente 100 metros e, segundo os moradores, há 30 anos
aguardam pela pavimentação asfáltica.

INDICAÇÃO Nº 1806/2021 - Ivan Negão
Sugerindo à EMDURB estudos para viabilizar a sinalização de solo, corretamente, indicando 'saída de
veículos' na Avenida Dr. Thimo Bruno Belluci, nº 377, no Bairro Jardim Aquárius.

INDICAÇÃO Nº 1807/2021 - Ivan Negão
Sugerindo à CODEMAR que realize uma operação tapa buracos na Avenida Dr. Thimo Bruno Belluci, defronte
ao nº 377, no Bairro Jardim Aquárius; haja vista o péssimo estado de conservação em que se encontra o piso
asfáltico, com buracos, prejudicando o tráfego normal de veículos no local.

INDICAÇÃO Nº 1808/2021 - Evandro Galete
Sugerindo ao Prefeito Municipal determinar ao setor competente estudos para combater a erosão existente na
Rua Amicle Dalmonte, no Bairro Parque das Vivendas; haja vista que devido às chuvas danificou a camada
asfáltica, as guias e boca de lobo, causando grandes transtornos para a população, e também, para o
transporte coletivo urbano, pois a via tornou-se intransitável.

REQUERIMENTOS QUE INDEPENDEM DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 1989/2021 - Danilo da Saúde
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada amiga Sra. Maria do Carmo Oliveira Santos, aos 76
anos de idade, ocorrido no dia 13 de outubro último, em nossa cidade. Expressamos nossos sinceros
sentimentos aos familiares e amigos.

REQUERIMENTO Nº 1984/2021 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento da estimada Sra. Elea Alves Dos Santos, aos 69 anos de idade,
ocorrido no dia 12 de outubro último, em nossa cidade.

REQUERIMENTO Nº 1986/2021 - Marcos Rezende
Votos de profundo pesar pelo falecimento precoce do jovem Armando Migliorini, ocorrido no dia 13 de outubro
último, em nossa cidade. Externamos nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos.
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REQUERIMENTOS SUJEITOS A VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 1920/2021 - Danilo da Saúde
Votos de congratulações ao empreendedor Marcelo Belini, proprietario da empresa Temperola Alimentos, que
completou no mês de setembro 20 anos de atividades. Através de processo de reestruturação da empresa,
modernização e elevação do padrão de qualidade, novos produtos foram lançados, com uma linha de
especiarias e molhos, linha gourmet, os sais de parrilla e o irresistível pão de alho, reforçando ainda mais o
mix de produtos com garantia de qualidade e pontualidade nas entregas, com mais de 150 itens
comercializados em supermercados em todo país. Tudo isso sem deixar de lado os projetos sociais e
programas de reciclagem e sustentabilidade. Nosso reconhecimento ao empreendedorismo e votos de muito
sucesso!

REQUERIMENTO Nº 1911/2021 - Eduardo Nascimento
Votos de congratulações para com o capacitado docente e chefe da disciplina de Genética, da Famema
(Faculdade de Medicina de Marília) – Dr. Spencer Luiz Marques Payão, extensivos também, para os
qualificados docentes Marta Lígia Pomim Valetim e Vítor Engracia Valenti, da Unesp - Campus Marília, estão
em uma lista com os dez mil cientistas mais influentes da América Latina. Esta honraria é uma forma de
reconhecimento pelo trabalho destes pesquisadores e intelectuais, que se destacam e representam com
brilhantismo nossa cidade de Marília no mundo científico. Parabéns e votos de contínuo sucesso.

REQUERIMENTO Nº 1921/2021 - Evandro Galete
Votos de congratulações para com o Programa Arena De Ouro, nas pessoas de seus locutores Júlio Henrique
e Marcelo Martins, que vai ao ar (ao vivo) todas segundas-feiras às 20h30 na Live e na TV Cidade de Marília Canal 09, em reconhecimento pela celebração dos 7 anos no segmento, sempre presentes em locução de
rodeios, festa de violeiros, cavalgadas e programas de música sertaneja. Atualmente contam com um público
fiel ao programa e os melhores patrocinadores os quais acreditam no potencial da equipe. Nossos efusivos
cumprimentos!

REQUERIMENTO Nº 1979/2021 - Luiz Eduardo Nardi
Votos de congratulações para com Sociedade Amigos do Bairro Altaneira e Adjacências, na pessoa de sua
Presidente Sra. Maria Aparecida Capitano Sanches e extensivos a todos os membros eleitos e devidos
Conselhos, fundada no dia 07 de maio deste ano, aclamados e eleitos por unanimidade. Entidades autônoma
que representam a comunidade e que visa contribuir com iniciativas de grande valor para reunir,
espontaneamente, cidadãos em torno do mesmo objetivo, visando melhorar a qualidade de vida em cada
bairro da região e exercitando a democracia. A cooperação entre bairros ajuda a perceber os problemas
locais, uma vez a participação da sociedade civil têm se tornado um dos mais eficientes caminhos em busca
da melhoria da qualidade de vida da população. Nosso reconhecimento e votos de uma profícua gestão!

REQUERIMENTO Nº 1975/2021 - Marcos Custódio
Votos de congratulações ao Sr. Edson Israel Teodoro, que há 23 anos é funcionário exemplar da empresa
“Cerealista Trova”, muito bem localizado à Avenida República, nº 5389 - Distrito Industrial, em Marília.
Profissional competente e responsável, homem íntegro, honesto e temente a Deus, tem conquistado a todos
pela exemplar conduta. Nosso reconhecimento e consideração. Parabéns e que Deus o abençoe!

REQUERIMENTO Nº 1977/2021 - Marcos Rezende
Votos de congratulações para com a qualificada Professora Yara Maria Andrade da Silva, nascida em Marília
em 11 de março de 1980, mãe de Maria Luiza, Maria Izabel, Maria Alice e Eva Maria, formada em Pedagogia
pela UNESP de Marília, em 2005. Iniciou vida profissional na cidade de Campinas na Escola Estadual Sgto.
Joaquim Pedroso, ingressando como professora municipal em maio de 2012, atuando na Associação ‘Amor
de Mãe’ e nas EMEI’s Walt Disney, Irmão Maurício e Roda Pião. Em abril de 2018, por meio de concurso
público, assumiu o cargo de Diretora de Escola e desde então, está à frente da Direção da EMEI ‘Leda
Apparecida Martins Casadei’. Professora Yara, pessoa querida por todos os colegas profissionais, pais e
alunos, receba nosso carinho e admiração! Parabéns pela dedicação, primazia e amor pela digna profissão do
magistério.

REQUERIMENTO Nº 1973/2021 - Professora Daniela
Votos de congratulações para a empresa “Sorvetes Matheusinho”, na pessoa de seu proprietário Sr. Cícero
Aparecido da Silva, popularmente conhecido como "Pagodinho", extensivos a todos seus colaboradores. A
sorveteria que está localizada na Avenida Dr. Adhemar de Toledo n.º 411 - no bairro Jardim Universitário,
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oferece grande variedades de sorvetes, com sabores diferenciados e exclusivos, em um ambiente agradável e
com higiene total. Parabéns ao qualificado proprietário, nossos efusivos cumprimentos. Desejamos
prosperidade e sucesso!

REQUERIMENTO Nº 1922/2021 - Eduardo Nascimento
Votos de congratulações ao Supermercado São José, em nome do qualificado proprietário Rodrigo Tatsumi,
extensivos a todos os colaboradores da empresa pelo serviço de atendimento que presta no setor de
supermercados, além de gerar empregos e fomentar a economia da cidade. Parabéns pela excelência de
atendimento aos clientes , com votos de prosperidade e de contínuo sucesso. Nossos efusivos cumprimentos!

REQUERIMENTO Nº 1972/2021 - Evandro Galete
Votos de congratulações para com o Sr. Luiz Rodrigo Lemmi – Oficial titular do 2º Cartório Registro de
Imóveis, em reconhecimento pela parceria com o ‘Projeto Adoção Afetiva’ juntamente com a Escola Estadual
Monsenhor Bicudo; relevante exemplo a ser seguido, quando da recuperação e reforma da quadra de
esportes dessa unidade escolar. Nossos efusivos cumprimentos!

REQUERIMENTO Nº 1995/2021 - Marcos Rezende
Votos de congratulações ao Diretor Professor Guilherme Chineila Alves, natural de Uberlandia/MG, nascido
em 30/10/1991, Diretor de Escola, formado em Pedagogia pela Faculdade Pitágoras em Uberlândia/MG,
também graduado em Direito e Letras . Ingressou como servidor na Prefeitura Municipal de Marília desde
junho de 2018, na Secretaria Municipal da Educação, dirigiu as EMEIs Ciranda Cirandinha e Chapeuzinho
Vermelho, atualmente dirige a EMEI Fernando Mauro, Parabéns Professor Guilherme, jovem promissor que
escolheu nossa cidade para se dedicar profissionalmente, primando pela educação de nossas crianças.

REQUERIMENTOS SUJEITOS A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
REQUERIMENTO Nº 1990/2021 - Danilo da Saúde
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, encaminhar a esta Edilidade, e de acordo com o prazo
regimental, informações sobre quais áreas do município serão destinadas para a construção de moradias de
interesse social de acordo com programa de habitação do governo estadual “Nossa Casa”, bem como,
informar de que forma serão realizadas as inscrições, critérios para participação e seleção das famílias que
irão ser contempladas com essas habitações. Ainda, requeiro as seguintes informações: a) Qual déficit atual
de moradias de interesse social?; b) Quais áreas o município tem a disposição para construção dessas
moradias?; c) Quantas moradias de interesse social foram entregues desde ano de 2017? Servindo-se em
discriminar o nome do empreendimento, com o respectivo número de unidades e sua localização.

REQUERIMENTO Nº 1908/2021 - Eduardo Nascimento
Solicitando do Prefeito de Marília – Sr. Daniel Alonso, por meio do setor competente, encaminhar informações
pertinentes, bem como, a cópia do Plano de Mobilidade Urbana do Município, principalmente no que tange:
sobre a construção de ciclovias, haja vista que muitos marilienses utilizam a bicicleta como meio de transporte
compartilhando espaços com automóveis sem a devida segurança. Importante ressaltar que com investimento
em ciclovia tende a diminuir o número de carros, o que reduz as emissões e os níveis de poluição.

REQUERIMENTO Nº 1899/2021 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – por meio da Secretaria da Saúde, encaminhe a esta Casa de Leis, relação
que contenha valores pagos dos remédios comprados e a quantidade dos mesmos para encaminhamento às
farmácias da rede, mês a mês. Outrossim, solicitamos também informar valores de custo dos medicamentos
que possam ser manipulados pela Farmácia Municipal, para que possamos confrontar as informações,
economia nos procedimentos e dar transparência a questionamentos. Solicito ainda, que nos seja
encaminhada a lista de medicamentos, uma vez que foram retirados da padronização da farmácia de
manipulação 23 itens. Assim, solicitamos tal lista com preços atualizados para que possamos confrontar as
informações.

REQUERIMENTO Nº 1950/2021 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, através dos setores competentes, informar quando será
o retorno das atividades das ‘Casas do Pequeno Cidadão’, haja vista que as crianças já estão há muito tempo
sem atividades, é nesta fase da vida que a criança começa a despertar o interesse pelo esporte, música,
jogos, e outras atividades. Assim, solicito também à Secretaria da Assistência social, responsável por essas
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unidades, informar a possibilidade de fornecer uma cesta básica a cada família dos assistidos; haja vista o
grande número de pessoas que perderam seus empregos. Ainda, que nos seja enviada uma relação de
quantas crianças frequentavam cada unidade, e uma relação de quantas crianças (demanda) voltarão a
frequentar as ‘Casas do Pequeno Cidadão’.

REQUERIMENTO Nº 1983/2021 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após contatar com o setor competente informar a esta
Casa de Leis, quando serão executadas as obras de recapeamento necessárias em toda extensão da Rua
Alexandre Chaia, em toda extensão, importante via localizada no Bairro Jardim Marajó; haja vista a atual
situação em que se encontra, haja vista que em consequência dos muitos buracos e sem a manutenção
necessária, com passar dos anos, praticamente toda camada asfáltica primaria já sofreu remendos.
Entendemos como solução mais viável o recapeamento, da mencionada via pública.

REQUERIMENTO Nº 2002/2021 - Marcos Rezende
SUBSTITUTIVO AO REQUERIMENTO N° 2002-2021 DO VEREADOR MARCOS REZENDE Assunto –
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso juntamente com as Secretarias Municipais da
Administração e da Fazenda, informarem a esta Casa sobre a possibilidade de adotar providências no sentido
de fazer valer a Lei nº 8318/2018, que regulamenta e concede a ‘cesta natalina’ aos servidores públicos
municipais, inativos e pensionistas; e conforme o disposto em texto legal da mesma, aplique-se o índice de
correção IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), o valor da mesma passe a ser R$ 170,00.
Por nos encontrarmos sob a égide da Lei Complementar nº 101/2020 - Lei de Responsabilidade Fiscal e de
acordo com suas premissas que regulamenta a utilização de recursos públicos; solicitamos que se atualize
mencionado valor, como forma de reconhecimento e incentivo aos servidores.

REQUERIMENTO Nº 2003/2021 - Marcos Rezende
Solicitando ao Prefeito Municipal – Daniel Alonso, juntamente com os Secretários Municipais de Obras
Públicas – Fábio Alves de Oliveira, de Planejamento Urbano – José Antônio de Almeida e do Meio Ambiente e
Limpeza Pública – Vanderlei Dolce informarem a possibilidade de realizarem a reforma de uma praça e área
de lazer do bairro 'César de Almeida', na rua Urias Avelino de Moraes do lado do CRAS, do bairro Leonel
Brizola.

REQUERIMENTO Nº 2004/2021 - Marcos Rezende
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso e ao Secretário Municipal de Saúde – Cássio Luiz
Pinto Junior informarem a esta Casa da possibilidade de criar a “Coordenadoria de Saúde Animal” em nosso
município; uma vez o contínuo, crescente e descontrolado aumento no abandono de animais, que vagam
pelas nossas vias, praças, parques, em todas as regiões da zona urbana. Trata-se de departamento essencial
para gerenciar assuntos específicos da causa animal, além de possibilitar que a Divisão de Zoonoses trate
apenas de assuntos específicos da área.

REQUERIMENTO Nº 1913/2021 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso e ao Secretário Municipal da Cultura – Sr. André Gomes
Pereira, informarem a esta casa de Leis, a situação em que se encontra o prédio localizado na Avenida
Sampaio Vidal onde funcionava a Biblioteca Municipal, informando o andamento da reforma, quando e quais
órgãos públicos serão abrigados no mesmo.

REQUERIMENTO Nº 1930/2021 - Eduardo Nascimento
Solicitando ao Prefeito Municipal de Marília – Sr. Daniel Alonso, por meio do setor competente, encaminhar a
esta Casa informações de quantos ‘Agentes Municipais de Vigilância Patrimonial’ encontram-se na ativa em
nosso município; bem como, informar em quais locais estão lotados. Também solicitamos informar se há
previsão de concurso público para o cargo; haja vista que existem diversas reclamações de munícipes sobre
grande parte de próprios públicos, que se encontram sem vigilância e sem segurança. No ensejo, solicitamos
ainda, a lista de próprios públicos que não possuem ‘Agente Municipal de Vigilância Patrimonial’.

REQUERIMENTO Nº 1916/2021 - Evandro Galete
Solicitando a convocação de uma sessão secreta, com a finalidade de apreciar Projeto de Decreto Legislativo,
dispondo sobre a concessão de Medalha de Mérito Cívico “Marília de Dirceu”.

REQUERIMENTO Nº 1951/2021 - Luiz Eduardo Nardi
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Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, após consulta aos órgãos competentes, encaminhar
informações sobre a possibilidade de deslocar profissionais da área de Psiquiatria e um da área de Psicologia
para atendimento nos postos de saúde de nossa cidade; tendo em vista o grande números de suicídios que
vem ocorrendo no município. Temos sido procurados por pessoas que aguardam uma resposta mais eficiente
do município sobre este grave problema social que tem atingido várias famílias da nossa cidade,
principalmente, o aumento do sofrimento psíquico das pessoas, desde o início da pandemia (no que se refere
a depressão, estresse e ansiedade).

REQUERIMENTO Nº 1985/2021 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal através das secretarias competentes, informar a esta Casa de Leis, quando
serão executadas as obras de manutenção, colocando grades de proteção mais altas, sobre as muretas de
proteção existentes no pontilhão da Rua Bassan, travessa com SP-333 (Rodovia do contorno), haja vista o
local estar com as grades de proteção toda avariada com alguns trechos até sem grades, situação que
provoca grande desconforto e insegurança aos pedestres.

REQUERIMENTO Nº 1914/2021 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, informar a esta Casa, após desenvolvimento de estudos,
sobre a possibilidade de se providenciar a construção e implantação de uma "academia ao ar livre" com todos
aparelhos apropriados e necessários para atividades físicas, bem como, um playground para crianças - em
área pública (praça do tiro de guerra), localizada na Rua Dezesseis de Setembro com a Rua Washington Luiz,
no bairro Castelo Branco; atendendo antiga reivindicação dos munícipes daquela região.

REQUERIMENTO Nº 1976/2021 - Eduardo Nascimento
Solicitando à Prefeitura de Marília, por meio do setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, conforme
o prazo regimental de 15 dias e Artigo 16, XXII da Lei Orgânica do Município, informações sobre como são
elaboradas as escalas mensais de trabalho dos motoristas e/ou ‘motoristas socorristas’ de todas as
Secretarias Municipais; haja vista que tais escalas devem ser elaboradoras e homologadas mensalmente pelo
titular de cada pasta ou órgão, consoante a Lei Complementar nº882/2019 - Art.142A – parágrafo 6º. Destarte,
solicitamos ainda, a apresentação de cópias das escalas de trabalho dos motoristas e motoristas socorristas,
desde o mês de novembro de 2019 até o presente momento.

REQUERIMENTO Nº 1935/2021 - Evandro Galete
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso juntamente com o DAEM - Departamento de Água e
Esgoto de Marília informarem sobre a possibilidade de se proceder à perfuração de um novo poço de água de
forma a promover o abastecimento que se faz necessário no distrito de Amadeu Amaral, uma vez que o
atualmente existente não consegue suprir demanda, ficando os munícipes sem água.

REQUERIMENTO Nº 1970/2021 - Luiz Eduardo Nardi
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal de Marília – Daniel Alonso, informar sobre a possibilidade proceder à
substituição das luminárias tradicionais (antigas|) do município por lâmpadas de LED, como já foi realizado em
várias avenidas e ruas de diversos bairros e região central; necessária nas Ruas Sebastião Facchini e Rua
José de Abreu Neto, no Bairro Jardim Tropical; tendo em vista que nesse local da cidade a iluminação tem
sido ineficiente e insuficiente, colocando em risco a segurança de nossos moradores.

REQUERIMENTO Nº 1987/2021 - Marcos Custódio
Solicitando ao Prefeito Municipal informar a esta Casa de Leis, através dos setores competentes, informar
quando serão realizadas as obras de reposição da tampa da ‘galeria de águas pluviais’ existente na Avenida
Benedito Alves Delfino, altura do número 484 – Bairro Distrito Industrial; haja vista que, o dispositivo
encontra-se totalmente aberto, favorecendo o acúmulo de lixo e águas sujas, causando mau cheiro, além de
contribuir para a proliferação de mosquitos causadores da dengue. Ainda, há risco de ocorrência de acidentes
tanto para veículos, quanto e principalmente, às crianças e idosos.

REQUERIMENTO Nº 1978/2021 - Professora Daniela
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso e ao Secretário Municipal da Educação – Sr. Helter
Rogério Bochi, informar da possibilidade de que o recesso escolar da Rede Municipal de Educação, referente
o mês de Dezembro, seja considerado em sua integralidade..

REQUERIMENTO Nº 1981/2021 - Júnior Moraes
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Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso informar a esta Casa sobre a possibilidade de determinar
aos órgãos competentes que realize, em caráter de urgência, a limpeza e demais melhorias - de modo geral,
tais como: iluminação, mobiliário urbano, paisagismo e calçamento em um terreno pertencente a
municipalidade na Rua Dolores Brambilla de Araújo com a Avenida Edgar Santa Fé Cruz, no bairro Santa
Antonieta 3, que permite o acesso ao bairro Campina Verde.

REQUERIMENTO Nº 1890/2021 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal informar a esta Casa sobre a possibilidade de determinar aos órgãos
competentes, que haja empenho quanto à realização do Programa “Ver Para Aprender”; ação voltada para
testar a acuidade visual dos alunos do da rede municipal de educação, ocasião em os alunos das escolas
públicas municipais passam por um profissional para verificação de acuidade visual. Diante disso, informar
também da possibilidade de tornar as unidades de saúde como pontos de coleta de armações de óculos
novos e usados.

REQUERIMENTO Nº 1996/2021 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, que após consulta aos órgãos competentes, sendo
regimental a resposta no prazo de 15 dias, que informe a esta Casa da possibilidade de proceder às
melhorias da infraestrutura interna, cobertura e ainda, instalação de cadeiras e assentos, necessários na USF
VIDA NOVA MARACA – localizada na Rua Everton Ricardo da Silva, nº 535 – Bairro Jardim Maracá.

REQUERIMENTO Nº 1994/2021 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, ao Secretário da Saúde - Cássio Pinto e às demais
Secretarias ou órgãos responsáveis, encaminhar informações dentro do prazo regimental de 15 dias, sob
pena de responsabilidade, de acordo com o Art. 16, XXII - da Lei Orgânica do Município de Marília, sobre
seguintes questionamentos referentes à sentença deferida pela Justiça Federal, sobre Convênio celebrado
entre Prefeitura de Marília através da Secretaria de Saúde com a Associação Feminina de Marília
Maternidade Gota de Leite, de n. 1091/16 da Ação Civil Pública (65) Nº 0000980-29.2017.4.03.6111 / 2ª Vara.

REQUERIMENTO Nº 1953/2021 - Rogerinho
Solicitando ao Prefeito Municipal - Sr. Daniel Alonso, conjuntamente com o Secretário Municipal de Obras
Públicas - Sr. Fábio Alves de Oliveira, informar da possibilidade de envidar esforços no sentido de se proceder
com a pavimentação asfáltica da Rua Virgínio da Silva, no trecho a partir da confluência com a Rua
Engenheiro João Batista Meiler, localizada no Bairro CECAP/Aeroporto. Trata-se de trecho cuja população
vem reivindicando tais benfeitorias há mais de 35 (trinta e cinco) anos e que é de suma importância, pois trará
melhor qualidade de vida e segurança a toda a comunidade.

REQUERIMENTO Nº 1944/2021 - Vânia Ramos
Solicitando ao Sr. Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após contatos com os órgãos competentes, informar
da possibilidade de ampla divulgação em mídias sociais e outros meios de comunicação, que se fizerem
necessários, dos ‘centros de atendimento’ ao enfrentamento da violência doméstica, conforme disposto pela
Lei nº17.406 de 15 de setembro de 2021; pois a divulgação, ao lado de serviços como casas-abrigo, centros
de referência de atendimento à mulher e delegacias de polícia, proporcionará uma maior visibilidade dos
serviços da rede de atendimento para a população em geral.

REQUERIMENTO Nº 1993/2021 - Júnior Moraes
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, após consulta às competentes Secretarias municipais
informar a possibilidade de se estabelecer uma área para a prática de várias atividade tais como um
‘Pipódromo’, ‘Pista de Willing’, ‘Bicicross’, e outros; haja vista que praticantes desses esportes não tem um
local adequado para a pratica, levando os praticantes dessas modalidades a outros municípios ou até em
lugares irregulares.

REQUERIMENTO Nº 1931/2021 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, através dos setores competentes, informarem da
possibilidade de se proceder à recuperação da ponte rural, localizada no Bairro Sitio de Recreio Portal do
Vale, na estrada que dá acesso ao Pesqueiro Sol Nascente e à nova sede da Primeira Igreja Batista; a ponte
está danificada e vem causando transtornos e riscos graves de acidentes. Solicitamos ainda, que se realize
de maneira urgente, a recuperação de todas as ‘galerias pluviais’ do mencionado bairro; haja vista que
diversas galerias estão assoreadas, dificultando a passagem de águas principalmente em dias chuvosos,
deixando diversas ruas alagadas; assim, os moradores não conseguem sair ou entrar em suas residências.
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REQUERIMENTO Nº 1999/2021 - Ivan Negão
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso, aos órgãos competentes, conforme prazo regimental às
respostas em 15 dias, informar para que seja efetuada a substituição da iluminação pública da Rua 25 de
Janeiro, em toda sua extensão (Bairro Palmital). Tal solicitação, deve-se ao fato de que mencionada via não
recebeu a nova iluminação de maior potência e luminosidade, que se apresenta fraca, com muitas lâmpadas
queimadas, causando muita insegurança para a população.

REQUERIMENTO Nº 1998/2021 - Agente Federal Junior Féfin
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso, através da Secretaria Municipal de Obras e ou órgãos
responsáveis, informarem dentro do prazo regimental de 15 dias, sob pena de responsabilidade, de acordo
com o Art. 16, XXII - da Lei Orgânica do Município de Marília, os seguintes esclarecimentos que tratam da
Máquina Motoniveladora de n. 53, pertencente ao Município de Marília.

REQUERIMENTO Nº 1971/2021 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito Municipal - Daniel Alonso juntamente com a Secretaria Municipal da Saúde,
informarem se já estão sendo adotadas providências em relação à realização de exames de prevenção de
câncer feminino, como Papanicolau e Mamografia, em regime de mutirão, visando atender a demanda
reprimida, devido ao enfrentamento Covid. A prevenção é essencial; haja vista que as ações pela ‘Carreta da
Mamografia’ atendeu um pouco mais de 500 mulheres e ainda há muitas a serem atendidas.

REQUERIMENTO Nº 1932/2021 - Dr. Elio Ajeka
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso que informe a esta Casa de Leis, qual é o setor
responsável pela fiscalização da empresa Rizzo Park, que realiza o serviço de ‘estacionamento rotativo’ no
município de Marília; haja vista as frequentes reclamações e queixas vindas dos usuários, em relação ao mau
funcionamento do aplicativo, dos métodos de pagamentos e dos serviços prestados, de forma geral. Levando
em conta que é dever do Poder público fiscalizar os serviços prestados, reiteramos informações acerca deste
assunto.

REQUERIMENTO Nº 1980/2021 - Vânia Ramos
Solicitando ao Prefeito Municipal – Sr. Daniel Alonso juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde
informar a esta Casa, sobre a possibilidade de se realizar de consultas e atendimentos da especialidade
médica Ortopedia, em regime de mutirão, para atender a demanda reprimida que já ultrapassa mais de 6 mil
pacientes aguardando por uma vaga. Somos sabedores das filas de espera por exames especializados,
objeto alvo de inúmeros requerimentos encaminhados por Vereadores desta Edilidade; entretanto, a
Traumatologia e Ortopedia é uma das especialidades com maiores demandas no município.

Marcos Rezende
Presidente
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